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KAINA 9 CENTAI
PIUCE

DAR 7,000 TEUTONU PATE
KO RUSAMS
Kinijoj atgaiyintajespublika
Rezignavo

Austrijos

ka

binetas
RUSAI DAR 7,000 TEU
TONŲ PAĖMĖ NE
LAISVĖN.

KINIJOJE IŠNAUJO
ATGAIVINTA RES
PUBLIKA.

Rusams tekę keli miesteliai
Washington, liepos 10. ir 48 ormotos.
Kinijos pasiuntinybei ofici

aliai pranešta, kad toj šalyj

Petrogradas, liepos 10. — išnaujo atgaivinta respubli

Anot oficialio pranešimo,
vakaruose nuo Stanislau,
Galicijoje, rusams teko keli
miesteliai ir 7,000 nelaisvių.
Rusai be to pagrobę 48 armotas, kurių 12 yra didelės,
ir daugelį kulkasvaidžių.
Rusų raitarija vejasi bė
gančius priešininkus ir tuo
budu pasiekė net upę Lukva.
Paimta miesteliai šitie:
Jezupot, Ciezov, Pavelche,
Rybno ir Starylisyc.
Tarpe paimtų nelaisvėn
kareivių yra 131 oficieris.
Rusų lakūnai bombarda
vo miestą Pinską ir to mies
to geležinkelio stotį. .
Vokiečių lakūnai aną na
ktį buvo užpuolę Dvinską.
Pamesta keli tonai sprogs
tančios medžiagos.
Tatai nuo liepos 1 d. ru
sai Galicijoje yra paėmę ne
laisvėn suvirs 25,000 austrųvokiečių.
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NEUTRALIŲ SALIŲ PA MOTERIŲ PULKAS IŠ
KELIAVO FRONTAN.
SIUNTINIUS ŠAUKIA
KONFERENCIJON.

KARĖS SANDELIUOSE
IŠTIKO EKSPLIOZIJA.

Petrogradas, liepos 9. — Aštuoni žmonės žuvo; dau

Londonas, liepos 10. —Anot žinių iš Berlyno, Vokie
tijos kaizeris šaukiąs konferencijon visus neutralių ša
lių pasiuntinius, gyvenan
čius Berlyne. Konferenci
ja įvyksianti ateinantį šeš
tadienį.
SAKOMA, BUSIĄS NU
SKIRTAS NAUJAS
KANCLERIS.
Amsterdam, liepos 10. —

Berlyno “Tageblatt” pra
neša, kad dabartinis kancle
ris von Betlimann-Holhveg
atsistatydinsiąs iš užima
mos vietos.
Kandidatais į kanclerius
pramatomi šitie diplomatai:
buvęs kancleris princas Buelow, Bavarijos ministerių
pirmininkas von Hertling,
arba Vokietijos pinigyno
sekretorius von Roedem.

ka su laikina sostine Nankinge.
Laikinu' respubli
kos prezidentu yra buvęs
vice-prezidentas Fengo Kuo
Chang.
Republikonų ka
riuomenė eina ant Pekino ir
pakeliu muša monarchistų
kariuomenę. ,
HINDENBURGAS IŠ
Republikonai deda pas
ŽIAVO KARĖS
tangas kaip nors visus ke
FRONTAN.
lius perkirsti ir iš Pekino
neleisti pasprusti monarchiBerlynas, liepos 10.
stui Chang Hsun.
Fieldraaršalas von HindenTikrasis respublikos pre burg ir gen. von Ludendorff
zidentas Li Yuan Hung su iš čionai iškeliavo karės
savo sunum yra Japonijos frontan.
Hindenburgas
pasiuntinybėje. Gi jo žmo čia buvo atvažiavęs kaize
na su dukterimis — Pran riui papasakoti apie karės
cūzijos pasiuntinybėje.
stovį visuose frontuose.

Rusų moterių-kareivių pul

gelis sužeista.

Nepaprastas vokiečių žiauru
mas

kas, vadinamas “mirties
pulku,“ praeitą šeštadienį
San Francisco, Cal., lie
iš čionai iškeliavo karės pos 10. — Mare salos karės
frontan.
į§
laivyno kieme, San Francis
Pirm iškeliausiant prieš co užlajoj, ekspliozija sunai
Kazaniaus ktftedrą atlaiky kino du sandeliu vakar ry
ta pamaldos ir atsisveikinta te. Aštuoni žmonės žuvo ir
daugelis sužeista.
su sostine.
Anglijos
ambasadorius Be to 12 kitų sandelių žy
Buchanan žmona rusų mo miai sunaikinta. Sunaikin
terims kareiviams palinkė tuose trobesiuose pakilo
gaisras, kurs vargais-negajo kuogeriaujjios kloties.
Moterįs-kaleiviai nusikir- lais vos buvo sustabdytas,
pusios savo ilgus plaukus. nes jei butų pasiekęs sande
lius su plyštaneiąja medžia
Dėvi paprastų kareivių uni
ga, tuomet nežinia kas butų
formomis.
įvykę.
-----------------------Ekspliozija ištiko 7:44 ry
PALIUOSUOJA LENKUS
te. Buvo atjaučiamą per
NELAI8VIUS.
kelioliką mylių. Kaikurių
_
,
, vietų gyventojai buvo paPetrogradas, liepos 10.
manę, kad tai žemės drebėRusų laikinus vyriausybės jimas jvyko
įsakymu iš nelaisvės paliuosuojami visi lenkai karei- ATRASTA NUŽUDYTAS
viaii, kūne tarnavo austrų ir fiVEDŲ PULKININKAS,
vokiečių armr~“

Paryžius. — Nesenai čio- vertėtų džiaugtis; dabar tu
nai atvyko mergina 20 me-1 priguli prie 6-to korpuso,
tų amžiaus ir papasakojo1 kurį komanduoja Bavarijos
kaip vokiečiai elgiasi su vi- kronprincas.
sų luomų belgų ir prancu- Vokiečiai elgėsi neišpasazų moterimis ir merginomis. kytai žiauriai ir
Ši mergina priklausė pne|gu 5iomis merginomis. už
turtingos ir kultūringos mažiausį nepaklusnumą bu
prancūzų šeimynos mieste vo baustos kalėjimu ir ga
Lille. Ji buvo vienturtė vo tik duonos ir vandenio.
duktė. 25 d. bal., 1916, 10 Jeigu drįso kiek labiau
vokiečių kareivių atvyko į priešintis, buvo plaktos.
jos tėvų namus, 3 vai. ry Patįs vokiečių oficierial
te. Kuomet jos tėvas ati plakė merginas botagais.
darė duris, kaveivių vadas
Labai daug merginų sir
pasakė, kad reikia gauti tū
go nuo blogo maisto ir nuo
las skaičius merginų dėl išnešvarių gyvenimo sąlygų,
dirbimo laukų Ardennes akeletas mergaičių net numi
pylinkėje. Negana mergi
rė nuo to.
Kuomet viena
nų pasisiūlė dėl šio darbo,
mergaitė numirė, tas pats
todėl reikėjo merginas pri
ofieierius,ku ris kelios die
verstinai imti, ir toji mer
nos pirmiaus buvo ją nupla
gaitė radosi tarpe skaičiaus,
kęs, skaitė maldas ant jos
ką yokiečiai buvo nutarę
kapo.
imti.
Išgirdus tai, mer
gaitė apalpo ir vokiečių ka Mergaitės dirbo labai sun
reiviai išnešė ją apalpusią kiai nuo 6 vai. ryte iki sau
Stockholmas, liepos 10.
Šeštadienį savo namuose at iš namų; jos tėvas ir motina lės nusileidjmo. Jos dirbo
laukų darbus.
rasta nužudytas žymus Šve tik tėmijo, kas dėjosi ir ver visokius
dijos generalio štabo pulki- kė; jie negalėjo niekaip gel- Joms buvo pasakyta, kad
bėti.

Jįems nebuvo leistai bus užmokėta už darbą, bet

.
—imiSmitfc Mąkietijos vyriausybe parer- nOma, kad piktadaris vie- ne eiti j geležinkelio stotį ir kuomet Jos buvo pasiųstos
kalavo, kad popežius at>nas ar keli yra pagavę svar_. atsisveikinti su savo vien- atgal, joms buvo duota 9
frankai ir 45 centimai
šauktų Ryman iš Belgijos (bįua šalies militarinius ple- turte dukterim.
kardinolą Miercier. Tečiau nūs.
Toji mergaitė buvo įvary (1.89) už 6 mėnesių darbą.
popežius atsisakė išpildyti
ta į gyvulių traukinį kartu Netik ką jų gyvenimo są
tą reikalavimą.
su 30 kitų merginų. Trau lygos buvo nešvarios, bet
PUSĖ MILIJONO
kinys nebuvo išvalytas nuo maistas buvo neišpasakytai
KARĖS LAIVAMS.
PAMALDOS
UŽ
A.
A.
tada, kada buvo vežęs pas prastas, ir nebuvo užtekti
KAIZERIS KONFERUO RUSAI ATSIMETĖ NUO
ARKIVYSKUPĄ.
JA SU KANCLERIUM.
Washington, liepos 1(X — kutinį pulką galvijų, ir nai jo. Ir visas maistas, ką
TRIJŲ MIESTŲ.
Transportacijos
dėparta- merginos turėjo pirma išva jos gavo, tai buvo piimta iš
Amsterdam, liepos 10. — Petrogradas, liepos 10. — Šiandie Šv. Vardo kated- rnentas reikalauja pusės mi lyti jį pirm negu galėjo ras maisto, ką Belgų Pašelpos
Vakar turėjo ilgą konferen Oficialiai pranešta, kad ru roj, Cliicagoj, bus gedulin- lijono dolerių naujiems pre ti vietą atsisėsti ant grin Komisija suteikė užimtai
ciją Vokietijos kaizeris su sai, turkų spaudžiami, atsi gos pamaldos už a. a. Chica kybos laivams, kadangi rei- dų. Visame traukinyje bu Belgijai ir Prancūzijai. Jos
savo kanclerium. Turbut metė nuo miestų Janjivin, gos arkivyskupą James Ed- kia tiek naujų laivų paga vo apio 500 vyrų ir moterį;, dirbo, kad vokiečiams paga
visi galvijų vagonuose ir minti maisto, o buvo maiti
REZIGNAVO AUSTRI kalbėtasi taikos pasiulijimo Khanikin ir Kasr-i-Shirin, ward Quigley, mirusį pirm minti, kiek jų sunaikina vo
kuone visuose vagonuose namos maistu, pavogtų iš Areikale.
JOS KABINETAS.
gulinčių tarpe Persijos ir poros metų. Pamaldos pra kiečių nardančios laivės.
Kai
sidės 10:00 ryte. Pamaldas Kitaip nebus kuo gabenti į vyrai ir moterįs buvo kartu. merikonų Komisijos.
Mesopotamijos.
atliks Jo Augšt. Malonybė Prancūziją kariuomenę ir Kuomet pasiekė vietą, kur kurį laiką šis maistas nebu
Amsterdam, liepos 10. — PREZIDENTAS ŠAUKIA
vokiečiai juos siuntė, vy vo pristatytas laiku (12 die
IŠ Berlyno praneša, kad at FEDERALĖN TARNY NUSKANDINTA AMERI Arkivyskupas Mundelein. maistą su amunicija.
Bus daugelis -kunigų ir šiaip Jei norima išeiti sveikai rai ir moterįs gyveno -tuose nu), jos pramito žaliais vai
BON MILICIJĄ.
sistatydino Austrijos minisKOS LAIVAS.
Vienok
žymesniųjų Chicagos arki iš nardančių laivių veikimo, pat kambariuose ir tvartuo siais ir šaknimis,
terių kabinetas. Kabine
se.
turėjo vis taippat sunkiai
Suv. Valstijos greitu laiku
Washington, liepos 10. —tas gyvavo vos 2 savaiti.
Londonas, liepos 10. - vyskupijos žmonių.
dirbti.
Šešiems mėnesiams
Prezidentas Wilsonas va Praeitą šeštadienį Prancū A. a. arkivyskupas Quig- turi pasigaminti 5 milijonus Ši mergaitė turėjo miego
ti vištinvčioje su desėtku pasibaigus, merginos, buvo
EMMA GOLDMAN IR kar paskelbė prokliamaciją, zijos- pakraščiuose vokiečių ley palaidotas mausoleume. tonų intilpimo laivų.
kitų merginų ir kuone tiek pasiųstos atgal į Lille. Iš
Olive kapinyne.
BERKMAN NUBAUSTU kuriąja šaukiama federalėn nardančioji laivė nuskandi Mount
Kuomet viena tenai, mergina kuri pasako
tarnybon visų valstijų mili no
KALĖJIMU.
amerikonišką
laivą Mausoleumo koplyčioje irgi RUSIJOJE YRA 300,000 pat vyrų.
VOKIETIJOS IMTINIŲ. iš mergaičių skundėsi ofi- jo apie šiuos dalykus, at
cija.
“Massapeąua.“ Įgula išsi bus laikomos šv. mišios.
• Stockholmas, liepos 10.— cieriui, jis atsakė: — Tau vyko į Paryžių.
. .New York, liepos 10. —
gelbėjo. Išlipo ant mažos
ROOSEVELT IR
• Anot pranešimų Rusijoje
MIESTE COLOGNE
Žinoma anarchiste Emma
salutės Sein.
lligšiol laikoma apie 300,000 NEUŽDERĖJIMAI VO sveikintų mikadą su Japo
Goldman ir jos draugas
KARĖS STOVIS.
GOMPERS.
nijos sosto užėmimu.
Da
(Vokietijos imtinių, vyrų,
KIETUOJE.
Berkman vakar teismo nu
ARGENTINA PRIEŠ
bar mikado prisiuntė savo
moterių ir vaikų, kuriuos
baustu kalėjiman, abudu po
Ilaaga, liepos 10. — Va
VOKIETIJĄ.
New York, liepos 9.
2 metu ir dar po $10,000 pa karinės Prūsijos mieste CoRusijos komisijos priėmime nišai paėmė kituomet įši- Londonas, liepos 10. — pasiuntinį Vatikanan padė
baudos. Išėjus iš kalėjimo lognc įvesta karės stovis dėl i Amsterdam, liepos 10. — Carnegie Hali tarpe kitų žy- kraustę į Prūsiją. Šitų im- Nežiūrint vokiečių oficialių koti Šventąjam Tėvui už
jiedviem grasia deportaci dažnai atsikartojančių riau- j Berlyne kas valanda luke-. mesniųjų amerikonų buvo tinių tarpe yra daugelis lie melų, pasirodo, kad ir šį pasveikinimus.
met Vokietija labai bus pa
ja.
1 * siu išalkusių
gyventojų, .riuojama pertraukimo dip- pulkininkas Roosevelt ir A-,tuvių.
REIKALAUJA BŪT
liesta javų neužderėjimais.
Prisiekusieji teisėjai ta Liepos 8 dieną įvyko dide-1 loma tinių ryšių Argentinos merikos Darbo Federacijos
rėsi vos tik 20 minučių. At lės riaušės. Policija su ka su Vokietija.
Dabar už tai “National Anglijos užsienių reikalų “DŽENTELMANAIS. ’
pirmininkas S. Gompers.
rastu kaltu už suokalbiavi- reiviais daug žmonių sužei- Argentinos diplomatinis Jiedu smarkiai susikirto Young Men’s Republican ministerija gavo raportus, Paryžius, liepos 9. — Suv.
mą prieš priverstinąjį ka- dė.
atstovas ilgai konferavo su žodžiais bekalbant apie įvy League“ Roose veltą išsky iš kurių pasirodo, kad šįmet Valstijų gen. Pershing vie
reiviavimą.
Vokietijos užsienių reikalų kusias East St. Louis’e ra rė iš savo pagarbos narių Vokietija gausianti vos 40 nam savo įsakymo armijai
BADAS TURKIJOJE.
sekretoriumi Zimmerman- sines riaušes. Roosevelt už skaitliaus. Girdi, jis savo nuošimtį iš normalių užde pažymi, kad amerikonai ka
PAĖMĖ DVI MYLI
n’u, o paskui su kaneleriu- tas riaušes apkaltino darbi išsitarimais įžeidęs unistus. rėsimų.
reiviai butų no tik pažymėAPKASŲ.
Soloniki, liepos 10.—-Tur mi.
ninkų unijas, kurios siun
Gompers viešai tvirtina,
______tini. kareiviai, bet dar ir
Berlynas, liepos 10. —Vo kijos kariuomenėje siaučia Kaip žinoma, Argentina domos prieš nigerius.
Gi kad Roosevelt ant jo įsižei JAPONUOS PASIUNTI-Į“džentelmanai,“ kad jie
kiečiai oficialiai praneša, badas ir visokios ligos; mir reikalauja nuo Vokietijos Gompers kaltino kapitalis dęs už tai, jogei buvusiais
NY8 VATIKANE.
.pildytų Prancūzijos įstatykad Aisne fronte, Prancūzi tingumas labai didelis. Be atlyginimo už laivo “Prote- tus, kurie bereikalo parsi prezidento rinkimais jis, Rymas, liepos 10. — Per-mus, nepaliestų svetimos
joj, jie paėmę nuo prancū to kareiviai būriais bėga iš gido“ torpedavimą ir pasi traukia sau į darbus nige Gompers, rėmęs ne republi niai popežius Japonijon bu-(nuosavybės ir visuomet ir
zų apie 2 myli apkasų ir 800 kariuomenės. Gali ištikti žadėjimo ateityje nekliudy rius, kaipo pigins darbinin konų, bet demokratų parti vo pasiuntęs kardinolą Pet-.visur pasirodytų vertaiR pati Argentinda laivų.
nelaisvių.
maištai.
kus.
relli, kad šis oficialiai pa- sitikėjimo.
ją
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2
rtmiitiiittrvtvYTmrarrv nesmagu būti tarp meškos ir

Ten persiskyrimų bųva kuo
daugiausia, kur prasiplati
nusi. bedievybė ir visokios
tikėjimiškos sektos.
Katalikiškose šalyse kar
tų suėjusių moterystėn porų.

Utarainkas, Liepos 10, 1917

Izraelio viltis yra “visų Dievo
šunio.
vaikų susivienijimas Dievo
Lietuvio KaUMfc*
Eina kasdien* IMkyraa nettiaia*
Pabaigoje p. Šelmis užklau
vienatos išpažinime”. 1885
Mua.
K7ERGIJOS
sė, ką Suv. Valstijos mintija
Prenumeratos kaMAi
▼
dienos jau
metuose Philadelphijoje invyCMcacoJe metam ................... K.<8
praėjo- Bet 1
daryti
su
Lietuva.
Gerard
’
as
kusi
reformuotų
žydų
konfer• mėnealama ........... II.K
via dar tarpe mus1
t mėnesiams .............. <1.48 gi į šį svarbų klausimų atsa
yra daug vergų,
encija taipo gi su tuomi suti
Kituose K ▼. mlMtoena metama 44.48
kurie yra atstu
visai nežino
Laike ir po didelių karių vi mažiau prieteliikas tautas su kt.
C mėnesiams........... 81.48 kęs kad Suv. Valstijos rūpin persi kyrimai
miami nuo savo darbo beširdės
• mėnesiams ........... 41.48
verg-mistrės-LlGOS.
suomet
ryškiau
kildavo
tautų
mi.
Ten
labiaus
dora
kle

kitokiais
motyvais.
sis
išliuosoti
Lietuvą.
Ketvergo laida ........................... 44.48
Yra labai lengva išvengti ma
Bet vienybės stoka nemažai
žų kliūčių išaugant j dideles,
Perkant atskirais numeriais vlsar
klausimas.
Po
Napoleoninių
sti.
Nevisiškai
patinka
tik
mums
“Sionistų” propaganda-ne- kliudo žydų politikai ir užtat
jeigu urnai atida ant to atkreino to.
iiaina. Ir tas yra jūsų pareiga
Prenumerata mokaal llkalno. Lai p. Šeimio pasigyrimas ambasa
Antai, anot oficialių ži karių net daugelis tautų atga naujas apsireiškimas. Jie min pastaraisiais laikais dažnai
ink paties ąavfs ir savo šei
kas skaitosi nuo ulslraivmo dienon,
f
mynos tai vis atlikti.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai doriui, kad Suv. Valstijose yra nių, porų persiskyrimų ma vo neprigulmybę bei pasileng tija surinkti vėl į krūvų išsi daromi mėginimai sutaikinti
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Ži vino vergystės jungų. Šioj mil blaškiusius po visų platųjį pa “sionistus” su jų priešais, kad
nų, kaipo plovimas akaudžian*
eenaa adresas. Pinigai geriausia sių arti milijono lietuvių. Vyrai žai pasitaiko Airijoj.
čioe gerklės intraukimui j save
sti * iftperkant krasoje ar ezpreaa tai nediplomatiška. Teisybė, nomas daiktas, kad ir tenai žiniškoje '
karėje
tautybės saulį žydus ir insisteigti nuo tuomi patarnavus visos tautos
apmalšinimui dusulio, neo gal
•’Money Order" arba Įdedant pinigus
vos ir ausų skaudėjime; ect.
I registruotų lalfiką.
e
mes esame čia skaitlingi (nors persiskiria ne katalikai, bet klausimas ir gi užėmė beveik savų, grynai žydiškų valstijų gerovei. Tarpe žydų taikinto
Redakcijai prisiųstieji raitai tr
pirmų vietų. Taikos kongrese nebūtinai Palestinoje, bet nors jų savo darbštumu ir sunianinkorespondencijos negražinami. Jai milijono greičiausiai nėra), protestonai.
autorius, atsiųsdamas toki raitų, ne
apsireiškia esąs iš geriausių na
lietuvių šis dalykas greičiausiai bus visai naujoje jiems žemėje, gumu plačiai pragarsėjo Chipažymi Ir nelndeda krasoe ženklelis bet musų politiška akcija šio Tarp Amerikos
minių gyduolių, esančių ant
eugrųžlnlmui. Visokiais reikalais krei je šalyj yra labai menkutė persiskyrimų irgi pasitaiko. kiečiausis riešutis iš viso pa
pardavimo—25c. už bonkutę.
kad ten lauktų Mesijo, kuris lCagos teisėjas Hugo Pam (jis
Nuo Keuinutlziiio, Pudagog, Ncurallptam ties adresuokite:
gijoa, Pcraifaldyino, Apšlubiino, Dantų*
DRAUGAS PUBIAsaiNG OO., INO-, Keliais kartais mažiau už Tai daro laisvamaniai ir so saulio kraštų suvažiavusiems sulyg žydų tikėjimo, dar ateis,1 dabar nagrinėja Tananevičiaus
Skani Įėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
1800 W. 46 th Street, Chlcago. Illinois
tinėję, Kaip ir nuo viaokia kilu reunia**
mus skaitlingos tautos dau cialistai, nutolusieji nuo diplomatams. Visos pavergtos sutruškins visus jų priešus ir bylų). Dvi savaiti atgal Baltitišku ligų, naudoki
Tel. MoKlhley <114.
—------------- XX
----Bažnyčios.
giau
viešų
darbų
nuveikia,
ne

ir
visos
mažos
tautos-tautelės
sugrąžins jiems viršenybę ant morėje invyko Amerikos Sio
"D ft A U O A 8”
PAIN-EJPELLER,
Litbuanlan Daily Frieud
Ligšiol Suv. Valstijų gy dabar sujudo,-sukruto reika viso pasaulio.
gu
mes.
O
jeigu
saviškių
išei

kaipo senų ir iiztikftinų draiura fcimjrnistų
Federacijos
konvencija,
Publlshed dally escept Sundays by
nos per pum* iimtmečio. Tik 2fe. ir
DRAUGAS PIB1JSHING OO., INO., vių skaičių svetimtaučių aky ventojus smaugė du didžiau lauja sau prideramų teisių sa
SOc.
imnkutc; gulima faiiti vhaae apkurioje
priimta
Hugo
Pamo
Jau
šešiolikto
šimtmečio
vi

tiekeac arta paa pMi lakrikaMa—
IBM W. 46th Street, Chlcago, Illinois.
siu
dorinio
išgverimo
pagelvistoviai plėtoties ir tikisi, duryje tūlas Juozapas Naši pasiūlyta rezoliucija, kad buTėž. UcKlnley <114. Establlshed IKI se rūpinsimės tik didinti, tai
F. AD. R1CMTM A co.
'Terma ©f Subscrlptlon: In Chlcago jie
74—80 Waahlnjton llrųųt, Na* York.
bininkų:
girtybė
ir
porų
greičiausiais
pamanys
kad
rytojus
nebetoli
ir
kad
rupinosi surinkti visus perse-‘simame Washingtone visuotiby mali or carrter per year 44-00
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ir taip mažai veikia... Matyt rinama. Bet apie persisky- visų pavergtų tautų atbudimo, atskiros salos, priklausančios apie žydų sugrįžimų Palesti
menkai dar susipratę tie žmo rignus kol-kas nepagalvo kurios netik trokšta, bet ir ti Venecijos respublikai. Septy non, bet kad pasirūpintų iš
jama. Čia tik doleris garbi- kisi laisvės nestinga ir įvairių nioliktame metašimtyj Šabbe- gauti tik plačiausias pilietiš
nes »»
namas. Tuo tarpu gyvento- projektų, pranašavimų ir rei- thai Zebi (1626-1676) pa- kas teisės Palestinos žydams.
jų dora vis labiau smunka. kalavimų apie žydų tautos a- siskelbė
NESUTIKIMAI
esąs
žadėtas Tuo pačiu taiku pranešama,
Jūsų pinigai tori būti pa
Jei taip bus ilgiau, šalis teitį. Tai visai natūralia da- Mesijas
WIIB0N0 KABINETE.
ir
daugelis žy- kad organizacija “Achooza”,
pasijus atsidūrusi didžiau lykas. Nors dar nežinia kaip’dų intikėjo į jo prigavys- kuri Tupinasi kolonizuoti žy dėti geroje saugioje valttijos bankoje
Pasklydo žinia, kad pre siam išsigimime.
ilgai tęsis ši baisioji karė, bet tę. Net garsusis žydų filozofas dais Palestinų, kasmet tam
AMBASADORIUS GERARD zidento Wilsono kabinete ki
publicistai, politikai, vyriau- Baruchas Spinoza kaikurį lai tikslui surenka arti mi
Sietui
SOCIALISTAI
IR
IR LIETUVA.
kybių atstovai ir mokslininkai kų Sabbetliai Zebi vadino lijono
lę nesutikimai. Sakoma, ja
dolerių
duoklių.
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gvildendami kitų pavergtų Mesijumi. Ir D. Robinson 1819 Pirkdami
me įvyksiančios svarbios
žemę
Pales
Mllvreukee Avcnne,
kempes Wertern Avė,
tautų
reikalavimus,
nepamiršJames W. Gerard’o vardas atmainos.
tinoje
minėtos
organizacijos
metuose
šaukė
žydus
suvaSocialistai dabar lietuvių
gal daugeliui “Draugo” skai Kol-kas yra žinoma tik tautai padaro gėdos, purkš ta užsiminti ir apie “žydų gįuoti iš visų žemės skritulio nariai prisižada nedaryti jo
3% ant Jūsų Pinigų
tytojų yra girdėtas ir žinomas. tas, kad nesenai smarkiai taudami prieš šalies vyriau klausimų”. O kaip kitos vik kraštų ir apsigyventi visiems kių spekuliacijų su žeme, bet
Atdarė Paaedėllala Ir Snbatomla
Vekerak 1U 8 telsadal
Šis vyras yra pasižymėjęs Suv. susikirtusiu sekretorių Lan- sybę, nepildydarni jos įsa resnes tautos, taip ir žymesni palei
upę
Mississippi. patiems nauduoties jų tik pra
įvairiausiais Darė mėginimus žydišką val gyvenimo reikalams.
Valstijų diplomatas, buvęs sing ir Baker. Pirmasis y- kymų. Andai iš Frecport žydų veikėjai
pinigu aat Kaus
Valstijų ambasadorius Vokie ra valstybės sekretorius, an Chicagos kalėjiman atgaben budais rūpinasi pastatyti žy stijų steigti—ir priėmęs ju Sąryšyje su žydų klausimu
Persiunčiame pinigus i
tijoje* ir tik šiai šalei insivėlus trasis karės. Nesutikimai ta keli tokie “lietuviai”, dų klausimų taip, kad jiems daizmą Amerikos konsulas Je- beveik visuose svarbesniuose1
Europą ir galima gauti
į karę Gerard’as sugrįžo iš kilę anglių kainos reikale. kurie teismo nubausti už butų kuogeriausiai.
ruzolimoje Warder Cresson angliškuose laikraščiuose tilpo
Latokartes.
Pastaraisiais laikais kas (1850 m.) ir jo bendramintis pažymėjimo vertas straipsnis,
Berlyno namo. Dabar jis va Lansing uoliai paremia ang neužsiregistraviinų birželio
žinėja po didžiuosius Suv. lekasyklų savininkų “pasi 5 d. Apie tai plačiai rašė kart dažniau galima užgirsti Steinchneider Pragoję (1835 kurio autorium yra rabinas iš Šventos Žemės. Atsižvelgiant
nuomonę, kad žydų tauta, tu- m.). Sir Moses Moutifiore 1840 New Yorko Tremont Temple į tai, labai svarbas klausimas
Valstijų miestus ir keliamuose šventimų”, kokį jie paža ir angliški laikraščiai.
bankietuose aiškina politiškus dėjo vyriausybei -atpiginda- Žinoma, už tai tokių, “pa- rinti lygių ^isę prie savisto- metuose dėjo visas pastangas Clifton Harby Lewy. Nieko yra, kokia valdymosi forma
nuotikius. Buvo jis ir Chica- mi anglis. Baker gi tvirti- siaukavusių” socializmo i- vybės kaip ir kitos tautos, po užkolonižuoti žydais Palestiną. nuo savęs nepridedami mes butų tinkamiausia toje Šven
goje, kame labai karštai jį |na, kad anglekasyklų savi- dejai, nelaimingųjų nega šimtmetinių bastymosi priva O Laurence Oliphant 1879—- paduodame tų straipsnį verti toje Žemėje! Kadangi visur
žmones veržiasi prie susidelenkai sveikino ir tarėsi su juo ninkai dar ir taip yra pa lima perdaug kaltinti. Kal lo susirinkti į kokių nors savo 1882 metuose kvieste kvietė me žodis žodyn:
apie Lenkijos ateitį. Ar Gerar statę augštas kainas už ang ti visi lietuviškojo socializ žemę, kad galėtų turėti savo Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos “Kadan gi Gaza jau yra mokratizavitno, tai vargiai
d’as Žino kų nors apie lietu lis, taigi jie gyventojus po- mo taip vadinamieji šulai, vyriausybę ir visiškų nepri ir Turkijos žydus važiuoti į talkininkų rankuose, o turkų begu ten sutiktų įvesti nors
vius, ir kokia jo pažiūra į Lie senovei apvagia ir čia nesi kurie, kaip žinoma, kitus gulmybę ntfo kitų valstijų. A- “Šventų Žemę.” Bet ytin rim kareivija sudemoralizuota, tai labai aprubežiuotą monarchijų
tuvos klausimų lig šiol niekas mato jokio jų pasišventimo. kurstė nesiregistruoti, gi part to, daugelis žymų žmo tai sutvarkė sionistų poli neužilgo gal bus nuspręstas O tikinčiųjų žydų svajonės
nežinojo, nes mes prie jo nie Yra žinių, kad sekreto patįs pirmutiniai užsiregi nių mintija, kad žydiška vals tiką
ir
pastangas
T. Palestinos likimas. Žinoma, po Šventos Žemės atgavimo
kados, nesikreipėme ir nei vie rius Lansing net iš užima stravo. Be abejonės, jie tija geriausiai tiktų insteigti Ilarzl, parašęs veikalą “Jue- daugelis norėtų žinoti kokių pasodinti ant sosto karaliaus
name mieste neruošiame jam mos vietos pasitrauksiųs, dabar juokiasi iš tų lengva Palestinoje. Nors Palestinos denstaat,” kuris apleido spau valdymosi forma bus šioje val Dovydo ainį ir-gi neįvykdo
jokių sutikimų, puotų. Berods nes išvažiavęs atostogosna. tikių silpno budo vyrukų, žemė norą žydų tautos lopšys, dų Viennoje 1896 metuose Ilar stijoje, kas taps jos prižiurė- mos. Nebus “karaliaus Izrapirmiausis
apie
Lietuvos Tuo tarpu jo vietų užėmė bet podraug ir džiaugiasi, bet ji buvo liudininkė žymiau zl projektas gavo šalininkų tojas-globėjas ir... kokia bus eliuje.”. Tikriausiai bus įves
ta respublika, didžiai panaši
klausimų su Gerardu kalbėjo jo pagelbininkas Polk.
kad tie neišmanėliai “pake sių atsitikimų žydų istorijoje, ypatose tokių garsių ir intek- jos vėliava.
si jaunutis musų visuomenės
lia” lietuviškojo socializmo kuomet jie buvo susijungę ir mingų žydų, kaip: Israel Saug- “Sionistai, tie žydai, kurie į Suv. Valstijų. Esant judaiz
darbininkas p. Tarnas Šeimis, MORALIS IŠGVERIMAB. vardų svetimtaučių sociali galingi.
will, Max Nordau, A. Marmo- seniai jau rūpinasi atgaivinti mo tikėjimui viešpataujančiu,
Žydiškos valstijos insteigi- rek ir kiti. Nuo to laiko pra žydiškų valstijų Palestinoje, bus toleruojami ir kiti tikėji
kuris yra redaktorius angliš
stų akyse.
koje kalboje leidžiamo mėnesi Skaitlius porų persiskyri Antai vienas rytinėse val mo reikalas ypač su dideliu sidėjo nuolatiniai “sionistų” mintija, kad jų troškimai mai, nes žydai perdaug kentė
nio laikraštėlio “The Lith- mų Suv. Valstijose smar stijose žinomas lietuviškojo užsidegimu ir atsidėjimu imta kongresai, o 1899 metuose jau greit insikunys. O jei tas tik persekiojimų dėl tikėjimo, kad
nanian Booster”. To laikraš kiau didėja, negu skaitlius .socializmo “apaštalas” pra gvildenti po anglų kariuome buvo 100,000 žydų, kurie kas rai iavyktų, tai nepersunku iš nesuprastų vargo tų, kurie
čio šiųmetiniame birželio nu- gyventojų. Antai nuo 18701 kalbose lietuvius kurstė ne nes insibrovimo azijatiškon mėnuo mokėjo gan augštas aukšto pasakyti, kokia bus persekiojami.
meryj randame indomų apra ilgi 1880 metų gyventojų' registruoti ir verčiau eiti Turkijon. Nuo to laiko šis rei duokles neprigulmingais val valdymosi forma ir kokiuo bu “Jeruzolimo8 šventykla bus
šymų apie p. Šeimio “inter- skaitlius padidėjo tik 30 kalėjimam Tuo tarpu tas kalas pradėta svarstyti visame stijai insteigti Palestinoje. du pavyks Palestinai užlaiky atstatyta, o stovinti toje vie
view” su ambasadorium Ge nuošimčiu, o persiskyrimų pat kurstytojas pirmutinis platume, smulkmeniškai.
Tuolaikinis sultonas panaiki ti nepaliečiamybėje neprigul toje Omaro mečėtis taps išva
net 74 nuoš. tuo pačiu lai paskirtų dienų pats užsi
rardu.
Be to, labai indomu ir tas, no įstatymų, kuris draudė žy mybę. Be apsirikimo galima lyta ir vėl pašvęsta Jehovo
kad nors šis projektas iš pir dams būti daugiau, 3 mėnesių. pasakyti, kad jeigu bus in- «arbei- nes sulr« S7d1 WWjiIš to aprašymo pasirodo, kotarpiu.
registravo.
mo žvilgsnio atrodo neabejo Palestinoje. Po to netoli Jaffos steigta neprigulminga žydų'™8 Pav4H> kiekvienų dievkad Gerardas žino apie lietu Laikotarpiu 1890 — 1900
vių buvimą ir jų tautinius no- m. porų persiskyrimai tris KONFISKUOJAMA SOČIA tinai teisingu ir kad visos pa tapo uždėta žydų kolonija, ku valstija, tai ji privalės buU po 'maidystei-paskirt, namų pasinagogų arba
rus. Kada p. Šeimis užklausė kartus smarkiau didėjo už . LĮSTŲ LAIKRAŠČIAI. . vergtos tautos pripažįsta žy ri trumpame laike žymiai iš globa kokios nors didelės vaI-!Tersti i
dams teisę savystoviai tvarky siplėtojo. Bet jokių politiškų stijoa. Taja valstija greičiam Šventyklų Dievo Izraelio gar
Gerardo ar jis skiria lietuvius gyventojus.
Galop Suv. Valstijų vyriau
nuo lenkų, tai ambasadorius
1900 metais Suv. Valstijo sybė nutarė aštriau apseiti su ti savo tautinį gyvenimų, bet nei žiemietiškų teisių turkų šiai nebus Anglija, nes kiti bei. Bet labai galimas dalykas,
atsakęs patvirtinančiai.
se buvo 27,770,100 moterys socialistais, kurie ir karei pra tarpe pačių žydų jų tautos ne- vyriausybė nesutiko duoti žy talkininkai teisingai užklaus kad religiškcsni žydai reika
—Kuomet Vokietija svars čių ir 55,500 persiskyrimų. sidėjus kuoastriausiu budu prigulmybė neranda visuotinos dams.
tą, kodėl tai Anglijai suteikta laus nugriauti mečėtį ir pasIlarzl numirė 1904 metais pirmenybė. Greičiausiai vy Įtatyti naują šventyklą, pana
to apie Lenkiją ar ji tą pati Anot oficialių pranešimų, kritikuoja čionaitrnės valdžios paramos. Viena Žydų dalis no
kreipia ir prie Lietuvos Len daugiausia persiskyrimų į- žygius, viešai smerkia insivė- ri savo valstiją insisteigti, o o ateinančiame sionistų kon riausiuoju globėju bus Suv. šiausią į senovišką Salamono
kijos vardu f—užklausė Gerar vyksta Washingtono valsti limą į karę ir tt. Daugelis žy kito dalis su tuomi nesutinką, grese 1905 m. Max Nordau ta Valstijos, o kiti talkininkai šventyklą.
do musų tautietis.
joj, gi mažiausia New Yor- mų socialistų jau atsidūrė ka priešinasi. Žydų tautinį klau po aprinktos tos organizacijos galės tam tikrais raštais už “Penkių arba dešimties me
simų daugiausiai remia “sio prezidento, priešingi “sionis tikrinti naujosios valstijos ne- tų bėgije Palestinoje gyvento
Ambasadorius gi šian klau- ko ir Delawarc.
lėjime, o kiti taipo gi domiai
jų žydų skaičius sieks milijo
siman atsakė, kad skirtumas Laimingiausia valstija y- saugojami. Socialistų laikraš nistai,” vadinami to vardu tams” žydai sudarė taip vadi paliečiamybę.
tarp tų dviejų tautų esą vokio-1ra South Carolina. Tenai čiai, kurie nuolat siundo žmo nuo Sion kaino Jeruzolimo- namų “reformuotą žydų” sro “Svarbiausis tikslas sutver no, o kitą tikėjimų bus arti
čiams aiškus kaip diena. Pas- įstatymu uždrausta porų nes prieš vyriausybės politikų, je, kame kada tai buvo “vir- vę. Jie griežtai yra priešingi ti neprigulmingą Palestinos 500,000 žmonių-valinas, šalis
kui Gerard’as dar pridūrė, persiskyrimai. 1907 metais pradėta konfiskuoti. Trumpu šiausis miestas” bei “Dovy- “sionistų” norui grįžti Pale- valstiją ne religiškas, bet gry bus ganėtinai užgyvento. Vie
kad ir Hindęnburgas gerai pa visokios rųšics doros be Dic laiku nugniaužti tapo šie so dinis-.” Bet pastaraisiais lai stūron.
nai politiškas, nes Didžioj Bri nok neužginčijamas yra fak
žįsta 1 to tu vii s ir dažnai mi- vo mokytojai mėgino panai cialistų laikraščiai: “The In kais “sionistų” troškimai su Jau 1845 metuose žydų ra tanija norės padaryti buforinę tas, kad labai žymi viso pafiįs apie Lietuvą ir Kurlcndi- kinti tų įstatymų. Paves ternational Socialist Review”, tikę smarkią opoziciją, kaip ir binų susirinkime Frankfurte valstiją tarp Suezo perkaso saulia žydijst dalis nenorės
traputį atšalo, jie pasidarė la prie Maino buvo nutarta pra Ir kitos kokios nors valstijos, nei kuomet apsigyventi Pales
ją, kaip Vokietijos nuosavy ta tų klausimų išrišti pa '“Tlic Sočiai Revolution”,
bai atsargus žydų valstijos pro šalinti it savo ritaalo Įvairias ginsiančios po karei iš Turki tinoje.
tiems gyventojams visuoti
bę.
“
Socialist
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”
,
“
The
Renu balsavimu.
Didžiuma
jekto svarstyme. Teks Kpeirei- maldas apie grįžimą Rinnan ir jos provinciją.
“Sionistų priimta Vėliava
Be to, Gerard’as indomavo
bel
”
ir
“
Socialist
”
.
škimas
ją
tautinėje
politikoje
žydiškos
valuti
jos
atgavima.
balsų pripažinta įstatymų
“Jau ne kalbant apie įvai galės pasilikti ir šiai šaliai.
kuriuos lietuviai labiau mėgia: geru daiktu.
Taipo gi pačtoje liko sukon- J nemažai nustebina kaip tas 1869 metą konferencijoje Phi- rias opoeicijas iš pusės pačią Ją dabina mėlyni ir balti ruo
vokiečius ar rusus. Musų tau Porų persiskyrimai kuo- fiskuoti visi egzempliorai pas prietoliškas tautas, kurios sa- ladclphijoj Amerikos rabinai žydą, ir visos kitos krikščionis žai su didele šešiakampe žvai
tietis, žinoma, atsakė, kad nei aiškiausia liudija šalies gy- kutinio numero partijos orga vo veiksniuose vadovaujasi užgyrė vokietijos žydą žygį, kos valstijos stengsis pasinau- gždė arba dvigubu trikampiu,
tik teisybės obalsiait, taip ir apskelbdami, kad mesijiškai duojimui ingyti kontrolę ant
vienų nei kitų. Girdi, didžiai fventojų
moralį išgverimų. no “Am. Soc.”
(Pabaiga 3-me puslp.)
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Tauta be tfjvynfis jiesko
jos.
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Utarninkas, Liepus 10, 1917

SVETIMTAUČIŲ SPAUDA
APIE MUSŲ VEIKIMĄ IR
VEIKĖJUS.

Šiomis dienomis mums tapo
prisiųsta iš Worcestero du nu
meriai tenykščio laikraščio
“The Evening Gazette” (iš 26
ir 27 birželio, š. m.).
26 birželio numeryj, vietinių
žinių pirmame pusltipyj, tuojaus į akis kiekvienam metasi
gražiai atspausta musų veikė
jo kunigo Jono Jakaičio foto
grafija. Prie jos gi pridėtas
paaiškinimas, kad vietinės Šv.
Kazimiero par. klebonas yra
antru kartu išrinktas pirmi
ninku į Lietuvių Tautos fon
dų nukentėjuSlems nuo karės
šelpti. Be to ten pat pažymi
ma, kad Woreestero Tautos
Fondo skyrius šios karės metu
surinko daugiau aukų badau
jančiai Lietuvai negu kitos lie
tuvių kolonijos. Pasirodo, kad
iš viso trorcesteriečiai šiam
reikalui sumetė beveik $14,000
Po Worcesterio aukų skait
lį ngume antrų vietų užima
Bostonas, o trečių-Chicago, ki
tame to paties laikraščio nu
meryj apie kun. Jakaičio darb
štumų ir Worcesteriečių au
kas Lietuvai jau rašoma editorialų skyriuje.
Malonu pažymėti, kad ir
svetimtaučiai vis dažniau ir
dažniau atkreipia domų į lie
tuvius ir gerėjasi musų veikė
jų darbštumu.

dovanų panelei A. Pečiukaitytei.
Pavalgę visi išėjo j para
pijos daržų, kame taip-gi
buvo žaismių. Lenktynėse
dalinta dovanos. Apskritai
sakant visa pramogėlė da
rė labai malonų inspudį. Pa
matę kaip gražiai elgiasi
blaivininkai, 7 svečiai išrei
škė norų prisidėti prie Pil
nųjų Blaivininkų kuopos.
Už pasidarbavimų tų pra
mogų surengti tariame ačių: M. Misiūnui, J. Lau
čiui ir A. Jucienei.
Panemumetis.
CLEVELAND, OHIO.

statyti tų bažnyčių, nėra ži
Su žydų bažnyčios atstaty nios. Viena yra žinia, kati nei
(Žr. “Draugo” No. 16Q).
mu Jeruzolimoje surištas ir vienas žydas neturės teisės ku
Nesaležninkijos mokslas.
K
krik ščionių tikėjimo klausi nigauti toje bažnyčioje. Nes
Jie paminėjo ir mokslų, o to mokslo visoje konsti
mas. V. Jėzus pranašavo, kad sulyg Maižiešiaus įstatymo
tucijoje yra tiek, kiek gyvos vištos kūne plieno. Juk
iš tos bažnyčios, kuri jo laikais kunigu būti ir atnašauti au
toje konstitucijoje suglausti vienas kitam priešingi žo
buvo neapsakomai didelė ir kas togai tik vyrai, einantieji
džiai. Žmonių kūnai gyvena tautomis, žmonių dūšios
graži neliks akmens ant ak iš Aarono giminės. Kad butų
gyvena religija. Kūnai turi skirstytis pagal tautas, o
mens. 70 metais po Kristaus žinia kas kunigas kas ne, žydų
dūšios turi vienytis Bažnyčioje. Tauta yra kimo ir lai
užgimimo teip ir įvyko. Vė tautoje buvo vedamos giminių
kinojo gyvenimo reikalams aprūpinti, o Bažnyčia yra
liaus 361 m. ciecorius Julijo knygos. Jau keliolika šimtų
amžiniems dūšios reikalams patarnauti.
nas Atpuolėlis pasiketino at metų praslinkp, kaip senosios
Kadan-gi nezaležninkai pasivadino tautiškąja baž
statyti sugriautųjų žydų baž giminių knygos žuvo, o be jų
nyčia, tai jie, turbut neišmanė, kas yra kunui ir žemės rei
ir naujieji užrašai neturi ver
nuo blogųjų. Dedto ištekėju nyčių, bet sumanymas nepasi tės.
kalams, o kas dūšiai ir amžinajam gyvenimui.
sekė. Julijonas žuvo, o darbai
Bažnyčia negali būti po laikinais, kūno reikalais. sios tankiai vargsta. Ne visi
Giminių knygoms žuvus
Jeruzolimoje ant kalno Sion
Tokių stambių dalykų nesupaisantieji žmonės turėtų bedieviai yra toki, ale jų kur stovėta senosios bažny teip-gi nežinia kas yra iš Do
nuošimtis yra betgi labai žy
tylėti apie mokslų.
čios turėta liautis. Išėmus sus vydo giminės todėl nežinia
mus.
Mergina,
kuri
rengiasi
Nesaležninkijos tikslai.
kilusius akmenis iš pamatų ir kas galėtų karaliauti žydų že
tekėti
už
bedievio,
tegul
ap

Kadangi buvo paminėti ir nezaležninkų siekiai, ar
iškasus naujos jiems duobes, mėje. Paskutinis Esmuo, kuris
sižiūri,
kad
paskui
nereikė

ba tikslai, tai mes rūpinomės juos patirti, bet patirti
iš tų duobių ėmė eiti ugnis, turėjo prirodymų, kad yra iš
nėra galima, nes nezaležninkai daro neva bažnyčia, bet tų kaltinti Dievo arba žmo kuri apdegino darbininkus. Dovydo giminės, buvo V. Jė
zus. Sulig žydų konstitucijos
ta bažnyčia į dangų neveda, sakramentų galybės iš V. nių už savo nelaimę.
Teip
aprašo
stabmeldys
Amužrašytos Š. Rast. Senojo įsta
Jėzaus neima. Tai koki gi jos tikslai 1 Mes matome, Bažnyčia kartais pavelija
mianus
Marcelinus.
tymo, tik jis vienas teturi teisę
kad nezaležninkų konstitucijoje tiems patiems mokes katalikei ištekėt už kitatikio
Ar
dabar
geriau
pasiseks
atbuti .ydq k>ralium.
čiams trys vardai padėti ir trys skiltys paskirtos, kad: krikščionės. Bet tada reikia,
NEZALEŽNINKAI, V. JĖZUS IR LIETUVYSTE

prieš vestuves ir tikri
kraugeriai savo pačioms po
vestuvių. Kada jos sykį
motinoms tampa, toki vy
rai žino, kad jos ne kur nu
bėgs su kūdikiais, be jau
numo, be skaistybės. Todėl
vyreliai ir skaldo ištuštytas
bonkas į galvas savo “my
limosioms” Merginos pertanlriai užmiršta, kad ne vi
si vyrai geri, ir permažai rū
pinasi atskirti geruosius

tas symbolius.”

Birželio 24 d., šv. Jurgio
Giedorių Choras, surengė
bendrų išvažiavimų j Bedford, Oliio, Pietus ir vaka
rienė buvo pas ponus Pečkius. Prieš pietus sudai daroma du fondu be kontrolės. Mes stebimės tuomi, bet kad tašui prižadėtų savo
nuota himnas “Lietuva Tė dar nesakome, kad tas yra nezaležninkijos tikslas. Ste- nuotakai 1-ma kad netrukvynė Musų” ir Ilgiausių bėtis-gi turime tuomi labiaus, kad nezaležninkijoje vy- dys pačiai tikėjimų pildyti
Taupykite Pinigus
metų Jonams. Prieš vaka rams ir moterims pripažinta teisė neva “vyskupus”, 2a kad visus vaikus krikšrienę sudainuota “Tegyvuoj rinkti, o nepripažinta teisė kontroliuoti seminarijos ir tydins katalikų bažnyčioje,
Mus Tauta”.
Jaunimas diocezijos fondus. Juk fondus galima kontroliuoti ir be 3ia kad juos auklės katali
gražiai pasilinksmino, pa V. Jėzaus įgaliojimo, o nuodėmes atleidinėti, negavus kiškai. Tokiems moterystę
dainavo; oras buvo gražus, tos teisės iš V. Jėzaus, negalima dar labiaus negalima duoda ne bažnyčioje, o za
----------------Ant------ ?-----------------ir vieta taipo gi patenkino vyskupų linkti, nes vyskupas turi nuodėmių atleidimo kristijoje ir visada be užsa
Vyriškų
ir
Moteriškų įvairių Aprėdalų ir čeverykų
visus.
,
. galybę teikti kunigams, duodamas jiems šventinimus ir kų. Kadan-gi Tamistos jau
Pardavimas,
už Numažintas Kainas.
nikis nėra prisirašęs prie ki
27 birželio L. D. S. 51 išpažinčių klausymo įgaliojimus.
Tęsis Tik Vienų Savaitę, Pradedant
kuopa buvo surengus pra
Visame Lawrenee’o surinkime neatsirado žmogaus, to tikėjimo ir nuo katali
kalbas. Kalbėjo p. K. Ščes- kuris butų pasakęs, kas galima, kas negalima. Todėl kystės tėra atsimetęs tiktai
nulevičius, teisių studentas. ir įvyko, kad kų galėjo to nepadarė, o ko negalėjo ta pa- vienu ne vaikščiojimu išpa
Kai-knrios Musų Kainos:
žinties, tai jisai nesiskaito
Gerb. kalbėtojas kalbėjo
. VYRIŠKI MARŠKINIAI. ..
Šiaudinės Skrybėlės įrairlausio
darSWiMAS*K.
ir paskuėlausio išdirbimo, specia
dviejais atvejais aiškino
Stebėtinas dalykų perkreipimas.
Pamėgždžiojant kitatikis.
Marškiniai, kurie pirmiau par liai dėl jaunų vyrų, pirmiau par
po $4.00,
siduodavo po $2.50, da
darbininkų būvio . blogumų Dievo darbus turi viskas atžagariai išeiti. Taip ir išėjo Jei-gu jis apsims prisira aduodavo
m e pardavime tik už
bar po ............................. .
ir budus jį pagerinti. Jo kal nezaležninkijoje. Tat aiškiai uatyti, kaip ant delno. šyti prie parapijos ir atlik
Marškiniai, kurie pirmiau par
Antra eilė šiaudinių Skrybėlių,
ba klausytojams patiko, tik Gaila žmonelių, kurie to nemato. Nesųžiuingų asmenų iš ti išpažintį, tai bus žen aduodavo po $2.00 da
gra-
taipgi vėliausios mados ir gra
bar tiktai po ...................
žaus darbo, parsiduoda
socialistai liko neužganė naudojami jie taip užsidegė apmauda, kad patys apjakę klas, kad jis nėra bedievis,
vo po $1.50, dabar po
Marškiniai, kurie pirmiau par
dinti — viskas jiems nepa sulindo į kilpas kitiems blogesniems, nepasisakantiems todėl jis vėl skaitysis ka aduodavo po $1.50 da
liktų Pa
Pa-
Speeialė kaina ant puikių
bar tiktai po ...............
namas Skrybėlių, kuriosi pirmiau
tinka, Jie norėdami sugė savo tikslų.
taliku. Jei ne, tai moterys
>
Marškiniai, kurte paraduodavo parsiduodavo po $6.00,
dyti kalbėtojų bandė.duoti Atsiminkime, broliai, kad nuoskaudų kenčiant ap tė prigulės nuo nuožiūros pirmiau po $1.00 dabar VCtL dabar po .......................
tiktai po ...........................
JįJ
KAKLARAIŠČIAI (KECKTIES)
visokids jam klausymus į mauda mus neišgelbės, o dar giliau įklampins. Pirmiau dvasiškos valdžios.
Ant visų gražių-gražlausių kak
Vyriškos Kelnės, vilnonės Ir laraiščių
nužeminame
kainas
Mahanoy City, Pa.
kurios p. Sčesnulevičius siai ji apjakina, paskui pasižaboja. Kas neturi kantry
gero darbo, kurios pirmiau par- šitame išpardavime sekamai:
slduodavo
po
$4.50,
da
Kaklaraikšėiai, kurie pirmiaus
gražiai
atsakinėjo. Prie bės kur jos reikia, tas paskui nesiskunzdamas pakenčia TAUTAS BE TĖVYNĖS
bar parsiduos po ...
parsiduodavo po
$1.00, "J£C
JIEŠKO JOS.
Birželio 17 d. čia įvyko kuopos prisirašė 4 nauji na neapsakomas skriaudas. Taip einasi nelaimingai neza
|Q
Vyriškos Darbinės Kelnės, spe dabar parsiduos po ....
cialiai stipriai padarytos, kurios
(Pradžia 2-me pusi.)
.
OiU
U
Kaklaraiščiai, kurie parslduo
aplinkinių chorų ik T. Fon riai.
ležninkų liaudžiai. Bepig, kad Lawrenciečiai susipras
pirmiau parsiduodavo
davo pirmiau po 75c,
vadinamu
“
Magen
David
”
po $1.75, dabar tik .
do skyrių atstovų susirinki Ketvergo vakare, 28 bir tų ir grįžtų prie tikrojo savo klebono kunigo Virmausdabar parsiduos po ....
(Dovydo
Skydas).
Ši
vėliava
VYRIŠKI IR MOTERIŠKI
mas tikslu surengti “Lietu želio p. Sčesnulevičius kal kio! Jis jų neskriaudė ir neprigaudinėjo. Su juo susi
Kaklaraiščiai, puikaus lšdirblČEVERYKAI.
mo ir ypatingai pritaikinti vasa
labai
tiktų,
nors
gal
kaikurie
vių dienų’’, naudai nuken bėjo L. Vyčių 25 kuopai. tarus jų širdys pasilsėtų ir jie pasijustų laimingi.
Labai gero išdirbinio vyriški ii ros laikui jauniems vaikams,
norėtų besiveržiančio levo her
moteriški ėeverykal, kurie pir parsiduodavo po 50c., datėjusių nuo karės lietuvių. Publikos buvo nędaugiaubar tiktai po .....................
miau parsiduodavo po
bų, kurį galima matyti visose
Susirinkimas nutarė pa sia. Šį kartų taip-gi pasakė
$7.50, dabar po ............
Moterų šilkinės Velstės, labai
MOTERYSTĘ
kad nepaklausė rimtų ir sinagogose. Gal tas butų inVyriški ir moteriški ėeverykal, puikios ir vėliausio išdirbimo, ku
daryti ‘ ‘ Lietuvių dienų, ’ ’ daug naudinga.
PO
rios pirmiau parsiduodavo
kurie pirmiau parsiduo
$6.00,
dabar parsiduos
kaip ir praėjusiais metais Pertraukoje gražiai pade(žr. “Draugo” No. 159)
nuodingų Bažnyčios įstatų. spudingiau ir turėtų didesnę
davo po $5.50, dabar .
tiktai po ...........................
Tokia jųdviejų moterystė istoriškų reikšmę negu auk
Lake Side 15 rugpjūčio. klemavo Vytės: M. Viktačcvcrykai taipgi gero» išdirblIšdirbiMoterų Batestinės Vclstės,
mo ir labai tvirti, pirmiau
niau pa
pa-
stės, kuRengiama labai plati ir į- ravičiutė, “Aiškiai rodosi Trečioji teisėtos moterys- butų maždaug kaip nezalež- ščiau minėtas šių laikų išrasrios pirma parsiduoda
siduodavo po $4.50, davo po $1.50, dabar po
bar tiktai už
vairi programa.
Kadangi pavasarėlis”, O. Biliutė tės sųlyga yra, kad jų duotų ninku krikštas? tikras sa( Apgarsinimas)
Moteriškos Dresės, puikių au
Vaikų čcvcrykai — labai stip
lamgpjučio yra šventadie “Girtuoklis”, O Matulai- klebonas tos parapijos, ku- kramentas, bet su nuodėme
rus ir puikiai padaryti Siame iš dinių ir labai gero darbo mote
SVARBI
ŽINIA.
iria įumu
kurios
pirmiau
pardavime parsiduos už labai nu riškos dresės,
nis, todėl ryte bus atlaiky čiutė. Prie “Atdaro Lan rioje yra apsigyvenusi nuo- daromas. Nuodėmė ji butų
parsiduodavo po $5.00
pigintas kainas.
dabar parsiduos po ..
go”. Susirinkusieji ramiai taka. Klebonas gali duoti įstojautiems, bet palaima Nuo Liet. Ūkininkų Dr-jos
tos parke pamaldos.
VYRIŠKOS SKRYB£L£S.
Amerikoje.
Puikaus darbo ir paskiausios
Moterų Dresės, parinkto leng
Visoms aplinkinėms ko užsilaikė ir yra dėkingi p. leidimų ir kitam kunigui. Ši- jųdviejų vaikams,
mados, taip, kad kiekvienas grali vo ir atipraus audeklo dėl vasa
ta
teisė
tapo
išduota
2
rugMoteryste
su
bedieviu,
ar&I
Hiiuua ros. pfcrmiaus parsiduodavo po
dėl savęs
pasirinkti:
plrmiaus
P. A. Mažeika atvadavo Iš Wh»lonijoms bus parūpinti spe Sčesnulevičiui už gražius
$2.50, dabar gi. pilname
parsiduodavo po $3.00
consin’o, kuris parilay inėja akos. ap
pjučio 1907 m.
Didžiausia kliūtis gali bu- sigyvens Oiicagojc per visų savaitę.
patarimus.
.
cialiai traukiniai.
dabar tik po
pasirinkime tiktai po
Pas jį galima su visokiais pirkimo
Ketvirtoji teisėtos mote- ti iš pusės Tamistos jauni- ūkių
Špokas.
Pr. Kom. Mary*.
reikalais pasimatyti nuo 7 vai.
Apart visų viršminėtų daiktų šiame pardavime bus
Iki 10 vai. vakare imt visę sa
rystės sųlyga yra, kad prieš k i o, jei jis nenorės prisira- ryto
vaitę po mini. 3315 So. Auburn avi.
numažintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia nėra pa
jų abiejų jaunavedžių para- gyti prie parapijos ir atlik- Turime lalMii daug ūkių su urė
CICERO, ILL.
ROSELAND, ILL.
žymėti, todėl pasinaudokite visi.
tais laukais, su gyvuliais ir galima
pijose butų triskart ap- ti išpažinties. Mes nepažįs- tuojau pradėti uklninkystę su vienu
Nedėlios ryte 17 birželio,
tuksiančiu tkilerių, o dubu r yra lai
A. Pielis & Co.
................. ,
x. skelbti užsakai. Kaikuriose tame nei Tamistos nei to kas
pasižiūrėti, kaip Išrodo laukai
Liepos 1 dienų, Pilnųjų
S™2-- [bažnyčiose klebonai turi tei- jaunikio, su kuriuo tariesi. irūkės.koki* liaudį atneša Wisconsiu'o
174B S. Halsted SL,
CHICAGO
Blaivininkų 2 kuopa suren iškilmę. Beveik* Vyt
veikliausia
Kreipkitės visokiais mikniais rei
sę
paliuosuoti
nuo
vieno
aT
Bet
mes
žinome
daug
tokių
gė savųjų pasilinksminimų Cieeroje bažnytine draugija
kalaudami informacijų apie tikins,
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o tuomi snėėdysM keliones lėšas,
dviejų
užsakų,
bet
paprastai
atsitikimų,
kad
vyrai
muili.Visų Šventų parap. svetai Saldžiausios Širdies Viešpaties
laukdamas jūsų nLsilankymol teku
ta teisė priklauso vyskupui, na akis merginoms, o kaip
Su pagarba,
nėje. Susirinko labai skai
P. A. MAZ1UKA.
ėjo, “in corpore”, prie Jis gali paliuosuoti nuo vi
ateina vestuvių laikas, tai
tlingas narių bulelis. Taip iv. komunijos. Visi tos drau
gi buvo keletas ir svečių, gijos nariai, pašiau aštuntoje sų trijų, jei turi prirodymų, apsimeta dideliai sųžininDr. Fnnklhi
kurie dar nepriklauso prie valandoje susirinko į bažnyti kad tarp jaunavedžių nėra gaiš bedieviais, negaEnčiais
0. Barter
Pilnųjų Blaivininkų kuo nę svetainę. Iš ten sustoję po moterystę ardančių kliūčių, nei į parapijų įsirašyti, nei
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui depos. Iš vieo tame vakarė du greta ėjo į bažnyčia. Gra Jei kam nors, moterystę į bažnyčių eitį be sulaužyMurai Ir SfMlallstis
positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos
lyje dalyvavo virš 60 ypatų. žu buvo žiūrėti į tokių eilę ti ardančių kliūčių neturint, j mo 8aV0 įsitikinimų. Šeip
Aklų AvisųN®ialeiIr
Oerkles.
valandose.
pasisektų gauti moterystės ypįrhnainiauti tokie vyrai
Visi lakai puikiai linksmi
kinčių žengiant prie šv. stalo,
nuo kokio nors
I «tt| tVnintii aot SKt« Oitm
Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sanosi žaisdami visokius tau susivienyti su Išganytoju.
puikiai moka, o veidmainy120 So. State Street
klebono
be
įsirašymo
į
pa

vings
Departamentas bus atdaras FanedėLiais iki 8
tiškus žaidimus, kol šeimy-. Po Šv, mišių visi draugijos
Ullma visat-ra Flora
be
ima
šlykštėtis
tik
tada,
Adynos
n»o
9
Iki
7
vakare
rapijų, be atlikimo išpažin
valandai vakare.
Nadvltomiv nito I® iki 12
ninkė parengė stalų. Kada
nariai drauge sugrįžo į svetai ties, be užsakų, tai ta mote kuda jiems primena rei
Musų depozi toriai yra apsaugoti
jau vakarienė buvo suruoš
kalų išpildyti prižadus. To
nę, iš kur linksmai išsiskirstė.
Kapitalu ir Perviršius! $5,100,000.00..
KAD
ta visi tapo užprašyti val Ta iškilmė buvo surengta pa rystė butų tikra, bet ji bu kiame atvejyje bedieviškų į- NEI NEŽINOSITE
TURITE SKILVĮ.
Banka, kurioje lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai
gytų.
Bevalgant svečiai minėjimui Švenčiausios Šir tų neteisėta. Tat reiškia, iš sitikinimų tvirtumas yra la Jeigu tavo skilvis tave vargina, tai
yra
kviečiami atsilankyti.
geriausias vaistas dol tavo skilvio —
tekėjusioji
butų
tikra
pati
bai
naudinga
priedanga
no

ir nariai klausėsi
FATONię~v-.A
• • programėI
, dies V. Jėzaus šventės, kurios
ir vedęs butų tikras jos vy rui prigaudinėti daugelį !■ rot vęo* sTOMAtfl'J ptickose.
lio; laike kurio įvairus kal vardų draugija nešioja.
i
ras Judviejų bendras gyve mergų.
bėtojai išreiškė daug gražių
nimas nebūtų paleistuvystė, Mes patartume už tokio ne
ir naudingų minčių apie
LA SALLE ir WASHINGTON GATVIŲ
jiedviem nevalia butų skir tekėti, nors jis aukso kalnus
blaivybę ir jaunimų. Už
Priešais City Hali
tis. kol gyvi. Bet juodu bu siūlytų. Šito budo žmonės
puikų paskambinimų ant
tų nusikaltę Dievui tuomi, labai meilingi merginoms
piano M. Misiūnas inteikė
l

NUMAŽINTOS KAINOS

Liipes-JHly 7 d. iki Liepos 14 dienai 1917

51.75

51.00

54.50

50°

55.50
54.50
53.50

U

54.50
$1.00

$3.75

52.25
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
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SKAITYKIT IR PLATINKIT Į
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____Utarninkas, Liepos 10, 1917

"DRAUGAS"
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Į koma. Matyt didžiulės ban
(1
laikas visiems prie ŠVIESOS
I
kus užsimanė išvaryti iš
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
J biznio privatiškas bankas,
HELP WANTED
t nes mat privatiškas bankas
REIKIA DARBININKŲ.
mažai valdžia kontroliuoja.
ĮSTEIGTA 1867
MALĖ
Nuo jų taipo-gi jie nerei
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
VYRŲ
šviesos parodyti kelią
kalauja viešai skelbti sa
Seniausia Taupymo
GRANE KOMPANIJA.
” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
vo stovį visuomenei.
Banka Chicagoje. E “ŠVIESA
Raikalauja
“
laberių
”
prie
foundgaus
pažangumų.
Utarninkas 10 liepos. Se Be to, musų lietuviški *ėa darbo. Mokama 27%c. į va
Sulyg musų seno papro
S “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
ptynių Brolių kankinių. — bankieriai surinkę iš žmo landą; užmokestis kas savaitė, dar
UI
čio, pinigai padėti prieš
reikalais.
prie to duodama 10% extra. po
Šv. Rutinos ir Sekundos nių daug pinigų nebežino keturių
savaičių.
Atsišaukite
arba
ant
13-tos
dienos
5
“
ŠVIESA
” kainuoja metams tik 50 centų.
nei kaip begyventi, mėto te Employment Office 40-tos Gat
mergelių kasikinių.
Liepos mėnesio visados
pinigus rieškučiomis į vi vės ir Kedzie Avė.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
Sereda, 11 liepos: Šv. Pi sas puses, gyvena yt kokie
gauna
nuošimtį
nuo
Lie

Reikalingi apiseni vyrai dcl
“ŠVIESA”,
jaus I popiežiaus kankinti- kunigaikščiai.
pos 1-mos.
engvaus darbo. $10.00 į savaitę.
:
nio.
Nemažai pakenkė lietuviš Atsišaukite
į 46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.
PULLMAN COUCH CO.
Šis
bankas
patarnauja
savo
depositoriams,
nes
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3751 So. Ashland avė.
JONO TANANEVIČIAUS kiems bankieriams ir sto
ka apšvietos. Daugelis jų Reikalauju serą atsakanti vargo
yra atidaryta Subatos vakarais nuo 6 iki 8 tiems,
nininką mokant] vesti chorą Ir mo
BYLA.
kurie negli atvažiuoti dienų.
nėra baigę nei kokios mo kyti valkus.
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KUN. J. JONAITIS.
■
kyklos ir vos pasirašyti tik
Omaha, Neb.
Jūsų atsilankymas užtikrins gerų patarnavimų
Kaip jau “Drauge” bu temoka.
Reikalingas tuojaus vargonininkas
tikrai gerai vesti didel), Įl
vo minėta Jono Tananevi- Toliau pašauktas tūlas len mokantis
avintą bažnytini chorą.
Alga mė
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
eiaus byla dar tebesitęsia. kas liudijo, kad jis vienų nesiui 1(0.00. {eigos geros. ZakrlBANKINĖS VALANDOS:
stljonautl nė valkų nuolatos katePer visų pereitų Pėtnyčių nedėlios rytų atnešė padėti chlsuotl nereikia. Kreiptis šiuo ad
: PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 5
resu:
Savings
Dep
’
t
—
10
a.
m.
iki
3
p.
m.
Subatomis
nuo
tęsėsi perklausinėjimai įvai $140. Bet banko darbinin
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
KUM. PR. AUGUSTAITI8.
rių liudininkų. Vieni liu kas neinrašė tų pinigų į (14 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.
S Kainuoja metama 31.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčių organlaa- E
9 a. m. iki 2 p. m. ir nuo 6 p. m. iki 8 p. m.
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.
dininkai suteikė labiau svar banko knygutę, bet tik už Reikalinga jauna moteriške su ge
Adresas:
ru korakteru už gaspadine ir prie au
bių žinių, kiti mažiau svar rašė tų ant popiergalio (sli- ginimo dvieju metu mergaitės turi
Kapitalas šios bankos yra valdomas per šerininkus
“VYTIS”
Išvažuot] ) pietine valstija atsišauki
bių dalykų.
pso). Jam paklausus, del- te per laišką.
Continental & Commercial National Bank of Chicago
| 1806 W. 46 St.,
----- ::----Chicago, UI
C. A. VALANTYNOVICZE.
K. J. Filipavičius daug ko neįrašoma į knygutę pri 14* W.
J4th Str..
Chicago. III.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plapripasakojo apie tai kiek Jo ėmėjas pasakęs, kad dabar
•
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O
e
»
6
4
r
E
tink
ir remk tų idėjų išreiškė ją — organą “VYTĮ”.. Jo uždo- 5
”NAUJIENŲ” UŽSIPUO
Tuojau reikalingas vargonininkas.
nas Tananevičius turi lotų į- neturįs laiko. Girdi, kaip Algos
E
vinių
yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti s
*(0.00 Ir lnelgos.
Reikia sa• NAUJAS LAIKRA&TIS |
LIMAS.
crlatlJonautL
Geri
vargonai.
Kreip

variuose Chicagos miesto ateisi kitų sykį tai įrašysiu. ties paa:
Susiv. L. R. K. Amerikoj • E didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- i
= vos reikalų.
dalyse. Iš to pasirodo, kad Atėjus kitų sykį bankas jau
RKV. J. MISIUB,
balandžio pabaigoje, š. m. •
“
Naujienose
”
6
d.
liepos
Elsworth, Pa.
Jonas Tananevičius, taip buvo uždarytas..
pradėjo leisti savaitinį S Tkiiiiiiiimiiiiiimiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiu
Jauna pora priversta parduoti buvo paskelbta, kad neku
jau betiksliai nesvaidė pi Tokių kortelių už padė $160.00
laikraštį
g
vertės seklyčios setą už
Talafonaa McKInlay (764
nigus, kaip nekurie sten tus pinigus išduota 15 ar 16. $30.00. Stalas ir 6 kėdės už $20. ria kunigas atlankė ofisų
AKYS EGZAMINUOJAMAS
Westem
Sliade
Cloth
Co.
iivonas,
kamoda
ir
Plieninė
Lo

giasi prirodyti. Daugiau Į banko knygas tie pinigai
“
Garsas
”
s
Or. 1. K, RUTKAUSKAS
va, $225.00 Victrola su rekordais (Jefferson and 21st st.) su
o
siai pinigų jis dėjo į žemės neintraukti.
Bet vėliau, už
$50.00, Pianas vertės $800.00
“
GARSAS
”
eis
kas
ket*
Gydo visokias Ligas
pirkimų ir “Real Estate V. ponas Tananevičius paliepęs parduodamas už 200.00. Rakan kažkokiu tikslu priešingu ▼ergas didelių 8 puslapių, 7 *
14(7
l«.
Wiitiri liti.
Iiapit w. II iilfii
vartoti tik 90 dienų.
tos kompanijos / darbinin kol., formate.
Kas turite silpnas akis Ir trum
Tik bėda, kad Tananevi tuos pinigus inrašyti į kny daiRezidencija
*
:
pą žlnrčjlmą arba galva skauda
kams,
kurie
dabar
streikuo

čius mažai tyrinėdavo ar gas.
nelaukite Ilgai, bet ateltiklte pas
3019 Jackson Blvd.
“GARSAS” bus vienu ge- 3
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
Arti
Kedzie
avė.,
Tel.
Kedzie
1197
riaušių
ir
svarbiausių
AmeS
tie lotai verti duodamų pi Po to pašaukta liudyti
ja/
pririnksiu akinius. Už savo darbą
rikos lietuvių kat. laikraščių. 3
gvarantuoju arba pinigus sugrą
ANT PARDAVIMO.
Tai-gi laikau savo prie
nigų, ar ne. Ypač Tanane- “Receiver’io” atstovas Ba- Saldainių
žinsiu.
krautuvė Lietuvių apgy
“
GARSUI
”
sandarbinin•
vičiaus daug skolinta be a- rett. Jisai labai platų ir vento! vietoj. Vertės (1,000. Ui SOS derme pranešti kam tas ru kauti pasižadėję gabiausieji
PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve
pi, o pirmiausia “Naujie Amerikos lietuvių rašytojai,
tydos savo giminėms ir ar nuodugnų liudijimų išdavė dol.Atsišaukite:
publicistai, visuomenininkai.
tiniems.
Jiems ant real ant rašto. Barret ant Ta- 160* Wabansia Avė., Chicago, III. noms”, kad jos pamelavo,
MA5TER 5Y5TEM, w w
•'IT r" 'JlV “/C •'-TT- “ n
“GARSO”
prenumerata
$3.00 DOVANU.
estate, rodos nuo 1912 m. iki nanevičiaus banko knygų Tam kurie
paskelbė
dalykų
jo
neištypirmas praneš gera vie
metams $2.00, pusm.—$1.00.
MOKYKIS KIRPIMO IR
Dr. POVIUS ŽILVITIS
1916 metų išduota $266,000 tyrinėjimo pašventęs net ta dėl biznio šiose valstijose Ohlo. I- rusios ir neteisingai ant ma
Prenumeratai ir koresponDESIGNING VYRIŠKŲ IR
llinojaus. Indianos arba Missoure’a
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.
su viršum.
daugiau 2 mėnesių laiko, lietuvių apgyventose vietosė. Aš es nęs užsipuolė. Mes su kitu 2 dencijoms siųsti antrašas:
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,
mių barzdaskutis (barbėria) Ir norė
Musų
sistema
Ir
ypatlškas
mo

Žinoma,, už tai, kad Jo Pakol viskų gerai sužinojo, čiau užsidėti bizni tarpe lietuvių.
“GARSAS”
žmogų, tiesa buvome ten
kinimas padarys jus žinovu } trum
3603
S.
Halsted
St.,
Chicago
atsišaukti sekančiu adresu:
pą laiką.
nas Tananevičius skolino kiek kur pinigų išleista ir Meldžiu
nuėję, bet visai kitokiu ti c 450 flrant St., Brooklyn, M. T.
Tel. Drover 7176
JONAS SERPETAUSKA8.
Mes turime didžiausius Ir ge
Louls. Mo. kslu, negu “Naujienos” įpinigus ant “real estate” apie kitus banko stovio da 1728 N. ISth Str.. Et.
riausius klrpimo-designing Ir siu
vimo skyrius, kur mes sutelksime
negalima jo kaltinti, nes lykus. Jis žinoma, nemažai
taria.
praktišką patyrimą kuomet Jus
visos bankos dažniausiai tų karčios teisybes pasakė apie klausinėjimai. Pats Jonas |
mokysitės.
•
Kun. J. Kloris.
Dr. S. Biežis
.. WEST SIDE.
Elektra varomos mašinos musų
daro, tik kur kas atsarges Tananevičiaus banko reika Tananevičius dar neklausi
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
skyriuose.
nėtas. Jis beabejonės, ir-j kų parduoti iš “real estate”,i Labai svarbios ir naudingos siuvimo
Ofisas 2359 8. Leavitt St.
niu budu. Jeigu banka no- lų vedimų.
Jus esate užkviečiaml aplanky
ti Ir pamatyti musų mokyklą bi
Valandos 4—( Ir 7—9
dėl
to
kad
dabar
žmonės
į-*
gi
praneš
nemažai
svarbių
ri tikrai saugiau pasielgti,
Ant galo pašaukta liudy
prakalbos skinamos
te laiku — dieną ir vakarais ir
Tel. Canal *877.
gauti speclallškal pigią kainą.
tai negalima skolinti dau- ti Jono Tananevičiaus kny- dalykų. Ant galo vienas Ta bauginti su kare. Bet kad
Patrenos daromos pagal Jūsų
giau 50 nuoš. ‘real estate’o’ gų vedėja (bukiperka) pa nanevičiaus advokatas pa tas namas tekaštuotų tik
mierą — bile štai lės arba didžio,
darbininkams.
Tol Drorer 7S4S
vertęs. Bet į tų Tananevi-j nelė Anna Bell. Ji viskų ai sakė įžanginę kalbų, pa $2,500, tai jau perdaug pi 10 liepos, utarninke, 7:30 iš bile madų knygos.
giai
“
Receiver
’
is
namus
aprius mažai teatkrcipdavo škiai, tik nebaisiai, išpasa- žymėjęs, kad jis darodys,
Dr. C. Z. Vezelis
MASTI
vai.
vakare
p-no
Kavowskio
kainuoja.
Tų
namų
3
metai
jog
Tananevičius
savo
ban

iTSTEfl
LIKTUVIl DKNTUTAB .
atydos, ypač skolindamas kojo apie bankos knygų stoValandos: ano S ryto iki S vak.
svetainėje
(22
ir
Oaklev
atgalniekas
nebūt
galėjęs
ko
“
biznįvedė
sųžiningai,
savo giminėms.
vį. Sakė, kad kų banko saNerišliomis pagal sutarimą.
11S N. La Šalie gatvė
avė.)
bus
labai
svarbios
ir
471S »o. AaUand Ava.
pastatyti
mažiau
kaip
už
kad
žmonių
padėti
pinigai
Suprantamas daiktas, jei- j vininkas jai liepdavo darvart 47-to. gatvė.
$5,000
—
$6,000,
o
gal
ir
$7,Į
J.
F.
Kasnlrka,
pirm.
visiems
naudingos
prakal

gu daugiausia bankos pini-į ti, tai ji tų ir darė. Pa- buvo indėti į “real estate”,
prieš City Hali
Kambarys 416-417
gų yra įdėta į “real estate”, vyzdžiui, apie pinigus, ku kų ir kitos bankos daro, 000 būt kaštavę. Tai yra! bos. Kalbės žymus ir ga
nrsrsrvvrvsrvvvvvvvrvvTvvrK
bus
kalbėtojas
p-as
Sčesnumūrinis,
dviejų
augštų
na-,
o mažiau įtokį turtų, kurios ne pneš pat užsidarant kad bankui reikėjo žlugti
Ė A.A. SLAKIS S
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greit galima paversti į pi bankui buvo priiminėjami dėl blogos valios žmonių, mas su skiepu ir daržine levičius, Yale Universiteto | JOSEPH O. W0L0N
J
ADVOKATAS
studentas. Jis kalbės apie
nigus, tai pasitaikius stai- ant kortelių, ji nieko neži išmėčiusių lapelius (plaka automobiliams.
LIETUVIS ADVOKATAS
Ta patį galima pasakyti darbininkų reikalus ir jų
gam žmonių užpuolimui ne nojo. Ir tik, kaip jai pa tus), neva Tananevičiaus
Room 0*4 įg
Kami).
824 National Life Bldg. S g. Miesto ofisas:
būvio
pagerinimų.
ir
apie
kaikurias
kitas
Ta

bankas
bankrutijasi,
kad
liepta
buvo
įtraukti
į
kny

1*
So.
lASalle
St.,
Chicago.
III.
galima urnai gauti pinigai iš
19 So. fjjSalie St..
Tel. Kandolph 5246
Vakarais
1566
MI1wntikee
Avė.
E
nanevičiaus
nuosavybes,
ku
jisai visai nenorėjo bankrunejudamos vertybės ir to gas, tai ji tų ir atliko.
Central 6390
Gyvenimo vieta
Rasldence Uumbold *7
kiame atsitikime bankui pa Toliau panelė Bell liudijo, tyti ir tt. Toliaus advoka rios dabar yra “Receiver’ Pajieškojimai. Į
3*55 So. Halsted Street
io
”
rankose.
Reikia
atmin

tas
pranešė,
kad
“
ReceivCHICAOO.
IL.
sidaro labai “striuka”, j kad nuo pradžios Rugsėjo
Tel. Drover 6326
= e<
ti,
kad
jos
nėra
taip
be
ver

Paleškau
eavo
brolio
Petro
Ralllo.
eris
Tananevičiaus
turtų
Toks netikėtas žmonių už-.mėnesio iki bankui užsidallllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllld ą e avrrrrVYVYSVrrvVTTVmTD
paeinančio iš Kauno Gubernijos Vilk
puolimas ant bile kiekvie- rant išmokėta žmonėms pardavė beveik už ketvir tės, kaip kad liReceiver’is” mergės Pavieto. Pagiriu Psrap. Cerelių Kaimo.
Plrmiaus gyvena Worno banko gali privesti jį daugiau kaip $100,000.00. tų dalį jo vertės ir tt. Po tvirtina. Jeigu žmonės būt cester, Mass. Jis pats ar kas apie Ji
sekančiu adresu:
prie bankruto. Nes jis ne Tų pat liudijo ir “Receiv to teisėjas pranešė, kad ty supratę bankos biznį, ir ilnote praneškite
VINCAS RAILA.
Chicago. UI.
galės taip greit nejudina- er’io” atstovas Barett, kad rinėjimas dar tęsis panedė- permatę kaip pigiai “Re 1214* Lowe Avė..
Paleškau savo vyro
Pranciškaus
mų vertybę parduoti su pel- $100,000.00 išmokėta per mi lyj ir utaminke ir apie se- ceiver’is” ištaksavos Tana Jeromlno,
Jis turi geltonus plaukus
nevičiaus banko turtų, tai ir prlšakijė neturėjo S dantų, 17
redų gal pasibaigs.
nu. O negalėdamas gi tuo- nėtų laikų,
metų atgalios gyveno Argentinoj Ir
jaus parduoti ir atgauti pi-, Todėl iš visko pasirodo, Kokia gi bus teismo ištar būt atėmę iŠ “Receiver’io” iš tenais prisiuntė man laiSka. Pas
laikais gyveno Plttshurgh
nigų dėl atidavimo padėju-įkad Jonas Tananevičius, mė, sunku inspėti. Kad ir patys tų darbų atlikę. De- kutiniais
Penn., kur man pranešę kad Jis mi
Jis paeina iš Kauno Guber.
siems žmonėms, noroms ne-; nenore jo tyčia subankruty- “Receiver’is” tikrai parda pozitorių išrinktas komite rę.
Lūkės Parap. Klrklukų Sodos. Kas
OAMI BANTO8 KAVA. Aftpian praneš ar jis gyvas ar miręs
noroms priseina uždaryti, ti, kaip tat nekurie tvirtina, vinėjo Tananevičiaus turtų tas būt palengva išparda- gaus
a lb
dovaną.
vęs
Tananevičiaus
banko
beveik
užniekus,
tai
liudija,
Visur
parduodama
po
28c
ir
|
JJĮj
MRS. ZOFIJA JEROMINENft,
banko duris.
Bet kiek galėjo stengėsi
4(00 Marshfleld Avė., Chicago, III.
“
real
estate
”
ir
i
ilgainiui
kad
ir
šis
faktas:
tas
na

po lOo
Kita priežastis, kuri pra-1 žmonėms atmokėti pinigus,
lalška ant žeminus paduoto adresa.
žmonės
gal
būt
atgavę
visus
eitą metų privertė daugelį |Tečiau ant galo, nebėgalė- mas, ant kurio paskolinta
ANTANAS GAIZAUSKIS.
1044 N. Vlne St.,
Kevanee, III.
privatinių bankų uždaryti damas žmonių sustabdyti apie $11,000 prie Emerald pinigus.
hlkis StiliYH
Paleškau
gaapadinės dėl šeimy
Bet
dabar
jau
po
laiko.
nos
prižiūrėjimo no jaunesnes 40
avė.,
“
Receiver
’
is
”
sako,
38c
duris, tai didžiulių Chica- nuo ėmimo pinigų iš banko,
metų ir ne senesnes 45 metų ar naš
“
Receiver
’
is
”
paėmė
į
savo
kad
vertas
tik
$2,500.00
ir
le ar mergina jeigu tokia moteris at
gos bankų atsisakymas duo-0 parduoti real estate taip
sirastų, tai meldžiu atsišaukti per
rankas
visų
turtų
ir
dabar
kad
gerai
girai
būt
jeigu
ti pinigus privatiškoms ban;
negalima buvo, tai ir
oBTH Hmm
1444 W*Chl«rago«v.
not N. «*~i st.
.‘HN
ir»nsrTr*Trv*STVVTvvTasTVTi
404 W. mvltlon M.
18M Blo. laland .v,
1*70 UIIvs^m e*.
koms laike žmonių užpluišmokėjimas suspen būt galima gauti tos sumos pusdikiai jį pardavinėja.
M12W. North ...
720 W.
.v'
SOUTH HIDS
MM Mllwa.lra.av;
2640 I.lnrntn .v. IĮ
1064 MIIv.mm.v,
1217 9. HalatMl at.
8002 Wraitworth *v
dimo. Toks netikėtinas dj-j duoti. Kaip tik ismokėji- pusę. Tas visai yra netiesa. Kita priežastis dėl ko “Re : F. P. Bradchulis •
1(10 W M*d("o. «*,
lttt S. H»1«rad it.
8244 Uneoln .v, kO
8427 S. H.la««l Bt.
tMO w Madlaaaj.t.
8418 N. Ctark St.
lllt W. Uth et. .
472* 8. Aihland av.
ceiver
’
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”
taip
pigiai
par

Kas
bent
kiek
supranta
S
Lietuvis
Advokatas
:
džiųjų bankų pasielgimas mas tapo sulaikytas, tuoj
Tananevičiaus
ATTORNKY AT LAN
su privntiškais bankieriais nckuric žmonės apskundė “real estate’o” biznį, tai davinėja
{ 1OS W. Monro*. Cor. Clark RL J
3 t PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Tel. Randoloh (5((. e
užbaigė daugeliui bankų dic Tananevičių valdžiai. Val pasakys, kad tik nieko neiš “real estate*, tai dabartinis • Roora 1*07
Ant Durų, Lentą Rėmą Ir Stegžnle Poplere.
CHICAČO.
ILL.
manantis tokį namų tegali nupuolimas “real estate’o”
nas.
džia gi bankų uždarė.
biznio. Šiais laikais žmonės to aru: nu »• Halateri M.
CARR BROS. WRECKING CO.
parduoti už tiek.
Tas nemažai pakenkė ir Tuomi gi ir užsibaigė val
Telephoue Tardo SSM
3 { 3003-3039 *. HALSTED ST., CHICAGO
Reikia atminti, kad da beveik visiškai nenori pirk o
Lietuvių privatiškoms ban- džios pašauktų liudininkų bartiniame laike, sunku by- ti žemės sklypų.
►4*04* fr0#00000*0*04*
Bep.

CHICAGOS
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